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I. PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga 

merupakan habitat bagi berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Antara 

tanaman dengan organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan saling 

ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena itu populasi organisme tanah 

ditentukan oleh kualitas vegetasi di atasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme 

dalam tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya 

akan menentukan produktivitas lahan tempat mereka hidup (Widyati, 2013).  

Mikroba tanah banyak berperan dalam penyediaan maupun penyerapan 

unsur hara bagi tanaman yang salah satunya adalah unsur hara P (Suliasih dkk., 

2010). Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan 

penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Unsur fosfat tersebut tidak 

dapat dimanfatkan secara maksimal oleh tanaman, karena fosfat dalam bentuk P-

terikat di dalam tanah (Ginting dkk., 2006).  

Pada tanah masam, P bersenyawa atau terikat dalam bentuk Al-P, Fe-P dan 

occluded P. Adanya pengikatan-pengikatan P tersebut menyebabkan pupuk P 

yang diberikan menjadi tidak efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran 

tinggi (Elfiati, 2005). Menurut Sembiring dkk. (2013) tanaman hanya menyerap 

10-30 % dari pupuk P yang diaplikasikan. Minardi dkk. (2011) menyatakan 

bahwa sisanya dikonversikan dalam bentuk senyawa fosfat yang sukar larut dan 

tidak tersedia bagi tanaman. Widawati dan Suliasih (2015) menambahkan akibat 

dari fosfat yang sukar larut tersebut menyebabkan tanaman kekurangan unsur P 

yang membuat pertumbuhan tanaman tidak maksimal atau kerdil. Salah satu 

alternatif untuk mengefisiensikan peran P tersebut adalah dengan memanfaatkan 

kelompok mikroorganisme pelarut fosfat seperti bakteri pelarut fosfat. 

Bakteri pelarut fosfat merupakan jasad renik tanah yang mempunyai 

kemampuan melepaskan ikatan P dan berperan dalam melarutkan P yang tidak 

tersedia menjadi tersedia, sehingga dapat digunakan oleh tanaman untuk tumbuh 

dan berkembang (Purwaningsih, 2012). Bakteri pelarut fosfat juga berperan dalam 

penyuburan tanah karena bakteri tipe ini mampu melakukan mekanisme pelarut 

fosfat dengan mengeksresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah 
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seperti oksalat, suksinat, fumarat dan malat (Simanungkalit dkk., 2006). 

Kelompok bakteri pelarut fosfat yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

melarutkan P yang terikat oleh unsur lain (Fe, Al, Ca dan Mg) adalah 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus megaterium dan Chromobacterium sp. 

(Widawati, 2005). 

Bakteri sama dengan mikroorganisme lainnya, memerlukan bahan organik 

sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya (Raharjo dan Suprihadi, 2010). 

Akar tanaman merupakan habitat yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. 

Interaksi antara bakteri dan akar tanaman akan meningkatkan ketersediaan nutrien 

bagi keduanya. Akar tanaman menyediakan berbagai bahan organik yang 

umumnya menstimulir pertumbuhan mikroorganisme. Bahan organik yang 

dikeluarkan oleh akar dapat berupa eksudat akar (Sumarsih, 2003).  

Selain dari akar tanaman, penambahan pupuk kandang dalam setiap 

penanaman tanaman dapat meningkatkan bahan organik. Mikroorganisme 

merupakan pengurai bahan organik yang mampu melepaskan ikatan nutrien dari 

bahan organik sehingga menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. 

Peningkatan bahan organik tanah karena pemberian pupuk kandang dapat 

mengatur kelembaban dan aerasi, pemantap struktur tanah, meningkatkan KTK, 

sebagai sumber hara bagi tanaman dan sebagai sumber energi bagi aktivitas jasad 

mikro (Suryantini, 2002 cit Mujiyati dan Suprihadi, 2009). 

Hasil penelitian Widhianingrum (2008) bahwa populasi bakteri pelarut 

fosfat (3,6.106 spk/gram) dengan pemberian bokhasi 20 ton/ha tanpa pupuk 

anorganik, menunjukkan peningkatan populasi sebesar 679% dibandingkan 

kontrol dan meningkat sebesar 104,96% dibandingkan kondisi awal tanah. Hal ini 

dikarenakan penambahan pupuk organik ke dalam tanah mampu menyediakan 

nutrisi bagi bakteri. 

Seringnya penambahan pupuk kandang dalam setiap penanaman sayur-

sayuran di Jl. Kartama, Pekanbaru, memungkinkan tanah kaya dengan 

mikroorganisme. Sebagai upaya untuk mengetahui keberadaan bakteri pelarut 

fosfat khususnya di tanah pertanaman sayuran, maka dilakukan isolasi dan 

identifikasi bakteri pelarut fosfat. Oleh karena itu penulis mengangkat judul             
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“Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pelarut Fosfat pada Tanah Pertanaman 

Sayur-Sayuran di Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru”. 

 

1. 2. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jumlah populasi bakteri pelarut fosfat dan bakteri non 

pelarut fosfat. 

2. Untuk mengetahui genus-genus bakteri pelarut fosfat yang berasal dari 

tanah pertanaman sayur-sayuran. 

 

1. 3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah menyajikan informasi tentang populasi 

bakteri pelarut fosfat yang ada di tanah tanaman sayur-sayuran, yang efektif dan 

potensial untuk dikembangkan sebagai pupuk hayati guna meningkatkan 

kesuburan tanah. 


